Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

StrongMinds

Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

515 Valley Street Suite 200 Maplewood NJ 07040

Telefoonnummer
E-mailadres

bethany@strongminds.org

Website (*)

strongminds.org

RSIN (**)

8 2 5 7 7 6 9 0 9

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Uganda, Zambia, United States

Aantal medewerkers (*)

1 2 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6 0 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dana Ward

Secretaris

Misha Galperin

Penningmeester

Paul Watford

Algemeen bestuurslid

Rehmah Kasule

Algemeen bestuurslid

Ann MacDougall

Overige informatie
bestuur (*)

Other board members: Carol Squire, Annika Sten Parson, Jim Rude

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The mission of StrongMinds is to improve the mental health of women in Africa.
Founded in 2013, StrongMinds provides life-changing mental health services to
impoverished African women and adolescents suffering from depression. Since many
African women cannot even begin to tackle issues like poverty and economic
development until they overcome depression, StrongMinds provides treatment for
women who suffer from this pervasive and debilitating mental illness. By providing
group talk therapy delivered by local community health workers, StrongMinds is the
only organization scaling a cost-effective solution to the depression epidemic in Africa.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

StrongMinds treats depression through an innovative, cost-effective model of group talk
therapy based on group interpersonal psychotherapy (IPT-G) – a proven technique,
recommended by the WHO as a first-line treatment for depression in resource-poor
settings. The StrongMinds model uses IPT-G in a culturally-adapted format delivered by
lay worker and volunteer community members, who help guide group members to
identify the root causes/triggers of their depression and design strategies to overcome
them, ultimately reducing depression symptoms without medication. Depression can be
episodic and continue to recur throughout people’s lives, and these newly acquired
skills have both an immediate and long-term preventive impact for the sufferer. Therapy
groups meet weekly for 8-12 weeks, with data showing that StrongMinds model is
highly effective – 80% of patients become depression-free after therapy. StrongMinds
also implements a new teletherapy model. We seek to scale its reach through strategic
partnerships with medium/large NGOs and governments to integrate group talk therapy
into their programs and services - allowing millions of depression sufferers access to
quality care in their communities.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

StrongMinds’ operations are funded by philanthropic grants, cost-sharing agreements
with partners, and contributions from individual donors.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

All acquired funds are solely for the benefit of the work of the organization. Funds are
deposited in the organization’s bank account and fall under the fiduciary responsibility
of the Board of Trustees. The Board is periodically provided with reports of the
organization’s books and records.

https://www.dropbox.com/s/19crbzwv2az3lis/11%20Policy%
20Plan%20June%202021.docx?dl=0

Open

Board members receive no remuneration for their activities. Guided by StrongMinds
compensation policy, a sub-committee of the Board conducts a market analysis of fair
executive compensation which is recommended to the full Board. StrongMinds also
considers various compensation surveys in setting base pay and benefits for staff. Pay
increases are considered annually.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://strongminds.org/quarterly-reports/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

91.831

85.922

€

+

€

91.831

+
85.922

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

610.247

€

+

1.937.656

+
€

3.509.276

€

3.601.107

€

3.311.844

€

+

2.953.212

+
€

3.311.844

2.953.212

1.094.813

€
2.899.029

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

32.915

€

Kortlopende schulden

€

256.348

€

165.179

Totaal

€

3.601.107

€

3.118.391

3.032.469

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

3.118.391

+

https://www.dropbox.com/s/httjg73k6g4fmkd/2020%20STRONGMINDS%20COMBINED%20AUDIT%20FINAL.pdf?dl=0

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

4.110

Overige giften

€

116.396

Giften

€

1.048.931

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

3.300.819

+

€
€

3.300.819

3.481.445

+
3.481.445

€
€

928.425

1.421.321

€

+

€

6.699

€

16.069

€

1.444.089

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.349.750

4.925.534

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

35.412

€

33.544

Financiële lasten

€

13.502

€

12.010

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

3.754.069

€

3.191.862

Saldo van baten en lasten

€

595.681

€

1.733.672

€

1.165.672

+

1.244.236

€
€

2.539.483

1.902.072

€

+

€

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.dropbox.com/s/httjg73k6g4fmkd/2020%
20STRONGMINDS%20COMBINED%20AUDIT%20FINAL.pdf?dl=0

Open

